
 

НТУ «ХПІ»,  

Кафедра соціології і 

публічного управління  

(м. Харків, Україна) 

Запрошуємо до публікації матеріалів у науковій монографії 
«СОЦІОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В 

СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ» 

Тематичні напрями: 

1. Наукові підходи до формування системи моніторингових досліджень якості 

освіти в університеті. 

2. Вітчизняна і зарубіжна практика становлення систем моніторингових 

досліджень якості вищої освіти. 

3. Історичний аналіз використання моніторингу в зарубіжній і національній 

освіті. 

4. Управління якістю послуг закладів вищої освіти на основі міжнародних 

стандартів. 

5. Системи управління якістю на основі стандартів ISO: історичний аспект. 

6. Етапи створення стандартів та норм забезпечення якості в закладах вищої 

освіти. 

7. Системний моніторинг якості навчального процесу у закладі вищої освіти. 

8. Області застосування, задачі і принципи побудови моніторингових систем 

якості вищої освіти. 

9. Організаційні засади побудови системи моніторингових досліджень якості 

освіти в університеті. 

10. Функції та принципи моніторингу якості освіти в університеті.  

11. Організація соціологічного супроводу моніторингу освітнього процесу у 

закладі вищої освіти.  

12. Суб’єкти і об’єкти соціологічного супроводу системи моніторингових 

досліджень якості вищої освіти. 

13. Діагностика сучасного стану освітнього процесу, управління ним у закладі 

вищої освіти. 

14. Діагностика стану соціального середовища в університеті. 

15. Діагностика стану соціальних процесів у групах, оцінка динаміки соціального 

розвитку студентських колективів, окремих студентів, їх ціннісних орієнтацій, 

настроїв, громадської думки. 

16. Технології моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти. 

17. Організаційні умови проведення моніторингу якості освіти в університеті. 



18. Прогнозування якості підготовки фахівців у закладі вищої освіти на основі 

моніторингу. 

19. Теоретико-методичні засади побудови систем моніторингових досліджень 

якості вищої освіти. 

20. Методика проведення моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців у 

закладі вищої освіти. 

21. Результати моніторингового оцінювання як інформаційна основа для створення 

умовного еталону якості освіти в університеті. 

22. Методика вироблення управлінського рішення за результатами 

моніторингового дослідження якості освіти в університеті. 

23. Критерії та показники дієвості моніторингу якості освіти в університеті. 

24. Характеристика етапів моніторингу якості освіти в університеті. 

25. Процесна модель моніторингу якості освіти в університеті.  

26. Методи оцінювання економічного ризику при побудові моніторингових систем 

якості освіти в університеті. 

 

Вимоги до оформлення: 

Статті публікуються українською і англійською мовами. Обсяг статті не менше 

10 повних сторінок. Файл статті має бути набраний і повністю сформований в 

редакторі Microsoft Word, назва файлу має містити прізвище автора чи авторів і номер 

тематичного спрямування (наприклад, Ivanov_1_BG.doc). Основний текст гарнітура – 

Times New Roman Cyr, кегль – 11, інтервал – 1,0, абзац – 0,5 см, формат – А5 (14,8 см 

х 21,0 см), поля: зліва – 2,0 см, вгорі – 1,7 см, внизу – 2,0 см, праворуч – 2,0 см. У 

правому кутку сторінки – прізвище та ім’я автора (авторів), науковий ступінь і 

звання, назва навчального закладу (організації). У центрі сторінки великими літерами 

– назва роботи, у кінці – література. Рисунки і таблиці оформляються лише на 

книжкових аркушах. Інформація на альбомних аркушах не допускається. 

Для публікації матеріалів у науковій монографії авторам необхідно відправити 

на електронну адресу socipol2015@gmail.com не пізніше 22 грудня 2022 р.: статтю 

(електронний варіант); дані про автора (авторська довідка) на окремому аркуші: 

прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, 

номер контактного телефону та e-mail, номер відділення Нової Пошти (для 

надсилання монографії). Примірник друкується та надсилається за рахунок 

автора!!! Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну 

адресу обов'язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох 

робочих днів не одержано – продублюйте відправку або передзвоніть!!! 

Стаття може бути подана більшим обсягом.  

Електронну версію монографії буде розміщено в електронному репозитарії 

наукової літератури  НТУ»ХПІ». 
Авторська довідка для прийняття участі в написанні колективної монографії 

(Обов’язково на кожного автора!!!) 

Відомості про автора  

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

ORCID ID за наявності  

mailto:socipol2015@gmail.com


Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)  

Установа, організація, навчальний заклад  

Контактний телефон для спілкування  

Номер відділення Нової Пошти (у разі необхідності - для надсилання монографії)  

  
У разі виникнення будь-яких питань щодо друку, оплати, розсилки чи участі у 

науковій монографії, телефонуйте: 066-827-76-61 (e-mail: socipol2015@gmail.com). 

Контактна особа – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

соціології і публічного управління – Терещенко Діна Акрамівна. 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ З ВАМИ! 

 

  

mailto:confer.piel@gmail.com
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Приклад оформлення 

 
Georgi 

Mitkov PhD in Economics, 
Associate Professor, 

Chair of 

Finance, VUZF, 

Sofia, Bulgaria 

 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING SUPPLIERS OF TRADE ENTERPRISES 

 

In order to implement effective economic activity trade enterprises interact with the different actors of 

the market, thus creating various organizational and economic ties. An important place in the course of 

this interaction is occupied by suppliers of commodity resources, which form the organizational and 

economic links with trade enterprises to ensure efficient procurement process. 

………………………………………………………………………………………………………........ 
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Примітки:  

 

1.Джерела наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті та оформляти 

відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

2.Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування 

програмах. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами. Не допускається 

розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати 

ширину тексту. Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. 

Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані 

рисунки. 

 


